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PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Oznaczanie wentylatorów, ich parametry oraz wymiary 
po³¹czeniowe podane s¹ w tabelach 1, 2  oraz na rys. 1.

Cechy aerodynamiczne wentylatorów podane s¹ na rys. 2.

Schemat strukturalny umownego oznaczania 
wentylatorów osiowych 

XXXX          XXX

Nazwa wentylatora:
VKOM  wentylator kana³owy osiowy 
w korpusie metalowym 

Œrednica wirnika ³opatkowego:
150; 200; 250; 315. 

PRZEZNACZENIE

Wentylatory kana³owe osiowe serii „VENTS 
VKOM” o œrednicy od 150 do 315 mm, 
przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno 
wywiewnej jak i nawiewnej. Wentylatory 
przeznaczone s¹ do instalacji w systemach 
wentylacyjnych kana³ów okr¹g³ych. 
T³oczone powietrze nie powinno zawieraæ kurzu 
oraz innych substancji twardych, lepi¹cych siê i 
materia³ów w³óknistych. Temperatura t³oczonego 
powietrza nie powinna przekraczaæ +45°C. 
Ponadto t³oczony oœrodek nie mo¿e wykazywaæ 
agresywnoœæ.

Pod wzglêdem typu ochrony przed pora¿eniem 
pr¹dem elektrycznym wentylatory nale¿¹ do 
urz¹dzeñ I-ej klasy.

Poziom ochrony przed dostêpem do czêœci 
niebezpiecznych oraz  przed dostêpem wody to 
IPX4.



Typ 
wentylatora 

Wydajnoœæ
3 max, m /h.

Napiêcie
zasilania, 

V/Hz

Moc,
Wat

tabela 1

tabela 2

VKOM 200

VKOM 150

VKOM 250

VKOM 315

VKOM 200

VKOM 150

VKOM 250

VKOM 315

Typ 
wentylatora

Wymiary, mm Masa, 
kgD

1  korpus;
2  wsporniki;
3  wspornik;
4  silnik elektryczny. 

rysunek 1
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rysunek 2
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VKOM 150



WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEÑSTWA
Pod³±czenie wentylatora musi byæ dokonane przez 
uprawnionego elektryka zgodnie z obowi±zuj±cymi 
przepisami. 

Obs³uga i naprawa wentylatora mo¿e byæ 
przeprowadzana wy³±cznie po uprzednim od³±czeniu go 
od Ÿród³a zasilania.

Wentylator pod wzglêdem ochrony przed pora¿eniem 
pr±dem elektrycznym nale¿y do 1-ej klasy, dlatego nale¿y 
go dok³adnie uziemiæ.
Zacisk            musi byæ pod³±czony do obwodu 
uziemienia 
 
Przed w³±czeniem zasilania wentylatora nale¿y siê 
upewniæ, i¿ nie ma widocznych uszkodzeñ wirnika, 
korpusu, kratek oraz, ¿e w czêœci przep³ywowej korpusu 
nie pozosta³y przedmioty obce, mog±ce uszkodziæ 
³opatki wirnika. 

Wentylator powinien byæ instalowany na wysokoœci  2-3 
metry nad poziomem pod³ogi. 

UWAGA: Nie stosowaæ wentylatora w strefie 
niebezpiecznej pod wzglêdem ewentualnej eksplozji b±dŸ 
po¿aru mieszanki powietrza i kurzu.  

ZAWARTOŒÆ: 
- wentylator;
- opakowanie;
- instrukcja 

ochronnego.



SCHEMAT POD  ¥CZENIA WENTYLATORA Z SILNIKIEM 
JEDNOFAZOWYM DO SIECI PR¥DU ZMIENNEGO, GDZIE: 

X –  listwa zaciskowa
M –  silnik wentylatora

Br¹zowy

zielono-¿ó³ty

niebieski

rysunek 3 

MONTA¯ I POD£¥CZENIE WENTYLATORA DO 
ZASILANIA 

Wentylator (rys. 1) sk³ada siê z korpusu 1, na 
którym przy pomocy œrub zamocowane s± 
wsporniki 2. Wewn±trz korpusu na wsporniku 3 
zamocowany jest silnik elektryczny z wirnikiem 
³opatkowym 4. 

Na korpusie silnika elektrycznego przewidziany 
jest otwór gwintowy wraz z przewodem w kolorze 
¿ó³to-zielonym dla pod³±czenia do obwodu 
uziemienia ochronnego. 

Pod³±czenie wentylatora do sieci jednofazowej 
nale¿y przeprowadzaæ poprzez jednobiegunowy 
wy³±cznik automatyczny. 

Odstêp pomiêdzy stykami wy³±cznika na 
wszystkich biegunach musi wynosiæ minimum 3 
mm.

Schematy pod³±czenia wentylatorów podane s± 
na rysunku 3. 



OBS£UGA TECHNICZNA 

Obs³ugê techniczn± wentylatora przeprowadza siê 
wy³±cznie po od³±czeniu go od zasilania.  

Obs³uga techniczna polega na okresowym 
oczyszczaniu powierzchni z kurzu i brudu pod 
warunkiem od³±czenia wentylatora od zasilania. W 
celu usuniêcia kurzu nale¿y stosowaæ miêkk± 
such± szczotkê b±dŸ strumieñ sprê¿onego 
powietrza.
£opatki wirnika ³opatkowego wymagaj± 
dok³adnego oczyszczania co 6 miesiêcy. W tym 
celu nale¿y wykrêciæ œrubê M4 (rys. 1), oraz 
od³±czyæ wirnik ³opatkowy od silnika 
elektrycznego. Stosuj±c roztwór wody i œrodka 
myj±cego, wymyæ ³opatki wentylatora unikaj±c 
zalania silnika elektrycznego wod±.

ZASADY PRZECHOWYWANIA
Wentylator nale¿y przechowywaæ w opakowaniu 
fabrycznym, w pomieszczeniu wentylowanym, w 
temperaturze od +5°C do +40°C oraz przy 
wzglêdnej wilgotnoœci powietrza nie 
przekraczaj±cej 80 % (przy T = 25°C).

 GWARANCJE PRODUCENTA

Producent gwarantuje normalne funkcjonowanie 
wentylatora w ci±gu 12 miesiêcy od dnia sprzeda¿y 
poprzez detaliczn± sieæ handlow± pod warunkiem 
przestrzegania w³aœciwych zasad transportowania, 
przechowywania, instalacji i eksploatacji.  

W razie braku adnotacji dot. daty sprzeda¿y okres 
gwarancyjny liczony jest od daty produkcji 



Data produkcji
   Model

        „VENTS”

Stempel  osoby przyjmuj  cej

Sprzedano
Nazwa przedsiêbiorstwa handlowego, stempel sklepu

 
Data sprzeda¿y

PROTOKÓ£ PRZYJÊCIA 

V04PL-02

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno 
utylizowaæ jako nieposortowany odpad komunalny.
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu 
sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych 
urz¹dzeñ elektrycznych.

UWAGA!!!
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